
Tasuta kasutus- ja hoolduskoolitus kliendi juures

Punkrimaht 3200 (liitrit) / kandejõud 3200(kg), 200hz kaal, pakett 
„Tronic“ elektriline väljakülv ja viskekauguse määramine puldist, 
puldist lülitatav äärekülviseade Auto-TS paremal küljel, elektrilised 
segajad, külvikukate „L“, Amatron3 juharvuti (GPS-juhtimise 
valmidus), kiiruskaabel, hoiustamisjalad, tühjenemisandurid 
mõlemal pool, töölaius 18-56 m, jpm. 

16 500 €

Väetisekülvik
ZA-TS 3200

PROFIS

Väetisekülvik
ZA-TS 3200

PROFIS

Punkrimaht 4200 (liitrit) / kandejõud 4200(kg), 200hz kaal, 
pakett „Hydro“ (elektriline külvipildi muutmine, hüdrauliline 
astmeteta ketaste ajam ja viskekauguse määramine puldist), 
puldist lülitatav äärekülviseade Auto-TS paremal küljel, 
elektrilised segajad, külvikukate „L“, Amatron3 juharvuti 
GPS-komplektiga (eluaegsed litsentsid, GPS-vastuvõtja, 
paralleelsõiduabi), hoiustamisrattad, tühjenemisandurid 
mõlemal pool, kaldeandur, töölaius 18-56(meetrit), jpm.

24 900 €

Väetisekülvik
ZA-TS 4200

HYDRO

Väetisekülvik
ZA-TS 4200

HYDRO

Punkrimaht 8200l / kandejõud 9800kg, töölaius 18-56m, 
kaalusüsteem, pakett „Hydro“ (elektriline külvipildi muutmine, 
hüdrauliline astmeteta ketaste ajam ja viskekauguse 
määramine puldist), rehvid 520/85 R38, 2-kontuursed 
õhkpidurid, porilauad 550mm, D-50 haage, puldist lülitatav 
äärekülviseade „Auto-TS“ mõlemal küljel, elektrilised segajad, 
hüdrauliline külvikukate „XL“, Amatron3 juharvuti GPS-kom-
plektiga (eluaegsed litsentsid, GPS-vastuvõtja, paralleelsõidua-
bi), tühjenemisandurid mõlemal pool, kaldeandur jpm.

54 900 €

Järelveetav
väetisekülvik

ZG-TS 8200
HYDRO

Järelveetav
väetisekülvik

ZG-TS 8200
HYDRO

Masina varustuses: töölaius 6.0 (meetrit), reavahe 12.5cm, 
reguleeritava sügavusega eelharimiskettad, kolu 3600 (l), 
reguleeritava sügavusega 48 (tk) Rotec-Pro seemendikettad, 
tehnoraja süsteem, AMATRON3 juhtpult, tuled-ja hoiatustahv-
lid, LED-töövalgustid, markeerid, järeläkked taga, kiirtühjendus, 
platvormid masina laadimiseks,  elektriline väljakülvi reguleeri-
mine ja käitamine, radar, „Comfort“ hüdraulikapakett, madala 
täitetaseme andur, AS-profiiliga pakkerrattad jpm. 
 
Juurde tellitav lisavarustus: Stardiväetise pakett (punkrite maht 
kokku 4000(l), 1/3 väetis kogumahust, võimalik kasutada ka 
seemne külviks). Hüdrauliliselt liigutatav/reguleeritav „Crush-
board“ libisti paigutusega enne või pärast eelharimiskettaid. 
Matrix-mustriga pakkimisrattad. 16.6cm reavahe. Polüretaaniga 
täidetud rehvid. Täitmistigu. Õhk-või õlipidurid. Rattajäljekobes-
tid. Tärkamismarkeerid. Puhuri käitamine traktori jõuvõtuvõllilt. 
Seemenditorude jälgimissüsteem. Järelrullid.

69 000 €

UUS!
Eelharijaga

pneumaatiline
teraviljakülvik

CIRRUS 6003-2

UUS!
Eelharijaga

pneumaatiline
teraviljakülvik

CIRRUS 6003-2

Masina varustuses: töölaius 6.0 (meetrit), punkrimaht 3600 
(liitrit), reavahe 16.6 (cm), haakimine KAT III, markeerid 
mõlemal küljel, elektriline väljakülv ja kalibreerimine, radar, 
LED-töötuled, 36(tk) reguleeritava sügavusega otsekülvisee-
mendid TineTec (koos kulumiskaitsega), kummielementidel 
seemendite kivikaitse ja sügavuse hoidmine, õhuga täidetud 
pakkerrattad,  reguleeritava intensiivusega järeläke, AMADRILL 
juhtarvuti (markeeride ja tehnoradade juhtimine, kalibreeri-
mine, kiiruse näit, hektarilugeja jm.) piduriteta sild jpm. 

Juurde tellitav lisavarustus: Stardiväetise pakett (punkrite maht 
kokku 4000(l), 1/3 väetis kogumahust, võimalik kasutada ka 
seemne külviks). Polüretaaniga täidetud rehvid. Külviku raami 
integreeritud rattad stabiilsuse hoidmiseks. Lõikekettad massi 
purustamiseks. AMATRON3 juhtarvuti. Puhuri käitamine 
traktori jõuvõtuvõllilt.

59 900 €

Pneumaatiline
otsekülvik

CAYENA 6001

Pneumaatiline
otsekülvik

CAYENA 6001

Masina varustuses: töölaius 4.0 (meetrit), „Super“-mudel 
(tugevdatud raam), tolmu-ja veekindel teraviljakolu mahuga 
1390 (liitrit), tuled-ja hoiatustahvlid, 33 (tk) Rotec seemendit 
reavahele 12.5(cm), poole külvikuga külvamise võimalus, 
VARIO-käigukast (sõidukiirusest olenev külvinormi muutmine), 
mehhaaniline täitetaseme andur, hüdrauliline seemendisurve 
reguleerimine, reguleeritava intensiivsusega järellibistid, puldist 
juhitavad ja automaatselt lülituvad markeerid mõlemal küljel, 
AMALOG juhtarvuti (kiirus, hektarilugeja, tehnoradade ja 
markeeride juhtimine jm.), külviku rattajäljekobestid, lisasead-
med rapsi, ubade ja herne külvamiseks, seemnekasti vahesein-
ad jm. 

Juurde tellitav lisavarustus: Tugevdatud traktori rattajäljeko-
bestid. Hüdrauliline külvinormi muutmine. Hüdrauliline 
järellibisti reguleerimine. Elektrooniline „madala täitetaseme“ 
andur. Puldist juhitavad tärkamismarkeerid.

16 900 €

Teraviljakülvik
D9-4000 SUPER
Teraviljakülvik

D9-4000 SUPER

• Töölaius 6.0 (meetrit)
• Hüdrauliliselt tõstetav transpordisild
• Eemaldatav tiisel kinnihaakimisega traktori aisadesse
• Tuled-ja hoiatustahvlid
• Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine skaalaga
• Hooldusvabad laagrid
• Kiilringvalts kummirull
• Kummielementidel ketaste vedrustus ja kivikaitse
• Tugevdatud vannased
• Ketta läbimõõt 510mm
• Esimene ketasterivi reguleeritav töökvaliteedi säilitamiseks 

ketaste normaalsel kulumisel

37 000 €

Järelveetav
kõrrekoorel

CATROS
6001-2 + TS

Järelveetav
kõrrekoorel

CATROS
6001-2 + TS

• Töölaius 6.0 (meetrit)
• Tuled-ja hoiatustahvlid
• Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine skaalaga
• Hooldusvabad laagrid
• Metall-varbrull
• Kummielementidel ketaste vedrustus ja kivikaitse
• Ketta läbimõõt 460mm (sile)
• Esimene ketasterivi reguleeritav töökvaliteedi säilitamiseks 

ketaste normaalsel kulumisel

24 900 €

Rippes
kõrrekoorel

CATROS 6001-2

Rippes
kõrrekoorel

CATROS 6001-2


